Město Litovel

Pozvánka
Starosta města Litovel Viktor Kohout svolává veřejné,
33. zasedání Zastupitelstva města Litovel, které se koná
ve čtvrtek dne 23. června 2022 v 15:00 hodin
ve velké zasedací místnosti budovy 2 Městského úřadu Litovel
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu/návrhové komise
Schválení programu jednání
Gratulace k úspěchu v soutěži Sestra roku
Ocenění za sportovní úspěchy
Kontrola usnesení Zastupitelstva města Litovel, informace z Kontrolního a Finančního výboru
a Výboru zástupců místních částí
Rozpočtové změny
Schválení Závěrečného účtu města Litovel za rok 2021 a účetní závěrky města Litovel
k 31. 12. 2021
Střednědobý výhled rozpočtu města Litovel v období r. 2023–2026
Hospodaření s majetkem města
9.1. Prodej pozemku parc.č. 886/5, zahrada, v k.ú. Litovel
9.2. Zveřejnění záměru odprodeje pozemku parc.č. 479/21, v k.ú. Litovel
9.3. Zveřejnění směny pozemků
9.4. Smlouva o předání majetku k hospodaření – Muzeum harmonik
9.5. Žádost o partnerství a spolufinancování projektu MOSPREMA: Predikce a management
kalamitních stavů komárů pro zachování biodiverzity v lužních lesích
9.6. Dohoda o vybudování studny, parc.č 1004/2, v k.ú. Litovel
9.7. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě – Neorent, a.s.
9.8. Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Městského klubu Litovel
9.9. Podání žádosti o dotaci – IROP – Kybernetická bezpečnost města Litovel
9.10. Schválení smlouvy o dotaci – Olomoucký kraj – JSDH Tři Dvory
9.11. Schválení smlouvy o dotaci – Modernizace dětského dopravního hřiště, II. etapa
9.12. Schválení smlouvy o dotaci – Litovelské slavnosti v rámci Dnů evropského dědictví a výročí 770
let města Litovel
9.13. Prohlášení o souhlasu s vydáním majetku v rámci dědického řízení
Různé
10.1. Stížnost na předsedu osadního výboru
10.2. Zúžení názvu místní části – Šargoun
Informace členům zastupitelstva
Dotazy, připomínky, náměty
Závěr

Viktor Kohout v. r.
starosta města
Pozn.: Přímý přenos z jednání zastupitelstva bude možno sledovat online na YouTube kanálu města. V případě zaplnění
zasedací místnosti je možné online přenos ZML sledovat v TV na chodbě Budovy 2 ve 2. podlaží.
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